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Συνάντηση CEB – Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Στο πλαίσιο διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ο διοικητής της
Κεντρικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (CEB), Rolf Wenzel και ο Γενικός Διευθυντής του
ΔΟΜ, William Lacy Swing, συζήτησαν για τη μέχρι τώρα συνεργασία των δύο θεσμών
και για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Επιπλέον, εξετάστηκε το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας σε χώρες της Ευρώπης
με μεταναστευτικό πληθυσμό, όπου ήδη η CEB εστιάζει και χρηματοδοτεί έργα
υποδομής όπως στέγαση, σχολεία και υπηρεσίες υγείας, ενώ ταυτόχρονα ο ΔΟΜ
εφαρμόζει προγράμματα εθελούσιας επιστροφής και επανένταξης.
Αναγνωρίζοντας τη μέχρι τώρα υποστήριξη της CEB, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ,
William Lacy Swing, σημείωσε πως από το 2015 έως και το 2016, η CEB έχει
αξιοποιήσει το 11% των πόρων της, χρηματοδοτώντας προγράμματα του ΔΟΜ στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
«Η τράπεζα CEB ήταν από τους πρώτους ενεργούς χρηματοδότες στην περιοχή, όπου
η κατάσταση οξύνθηκε ιδιαίτερα το 2015. Η κοινή μας εμπειρία απέδειξε την
αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των δύο θεσμών και την ικανότητα άμεσης
ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με ταυτόχρονη υποστήριξη των
Ευρωπαϊκών
Κυβερνήσεων
στην
αποτελεσματικότερη
διαχείριση
του
μεταναστευτικού ζητήματος», ανέφερε.
Από την πλευρά του ο διοικητής της CEB, Rolf Wenzel, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Η συνεργασία μας με τον ΔΟΜ μας έδωσε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε άμεσα
στις ανάγκες των χωρών που επηρεάστηκαν από τη μεταναστευτική κρίση το
φθινόπωρο του 2015. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών έχουμε δώσει
έμφαση σε περιοχές όπου η χρηματοδοτική στήριξη παρουσίαζε κενά, ιδιαίτερα σε ό,τι
έχει να κάνει με ασυνόδευτους ανηλίκους».
Μέχρι και το τέλος του 2017, η CEB είχε εγκρίνει μέσω του Ταμείου Μεταναστών και
Προσφύγων, 18 προγράμματα συνολικής αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, έξι
προγράμματα αξίας 5,3 εκατομμυρίων ευρώ που στόχευαν στην αντιμετώπιση των

έκτακτων αναγκών προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν στην Ευρώπη το 2015,
υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τον ΔΟΜ.
Επιπλέον τέσσερα προγράμματα αξίας 4,6 εκατομμυρίων ευρώ που εξακολουθούν να
βρίσκονται σε ισχύ, εγκρίθηκαν από τον CEB το καλοκαίρι του 2016. Τα προγράμματα
αυτά θα παρέχουν στέγαση και προστασία στις πλέον ευάλωτες μεταναστευτικές
ομάδες προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα και στην πΓΔΜ, όπως μονογονεϊκές
οικογένειες και ασυνόδευτοι ανήλικοι.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, υγεία,
εκπαίδευση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με στόχο την επιτυχή ένταξη
μεταναστών, η CEB ενίσχυσε από το 2015 τη χρηματοδοτική της δράση. Τον τελευταίο
χρόνο, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων στοχευμένων σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, έχουν ήδη εγκριθεί κονδύλια ύψους 4 δισ. ευρώ.

